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Introdução

A produção agrícola familiar e de pequena escala constitui a base da agricultura nos países de 
África, Caraíbas e Pacífico, em virtude do papel que desempenha para a segurança alimentar e 
nutricional, o emprego nas zonas rurais e a proteção social e ambiental. Não obstante, embora 
80% da produção alimentar mundial provenha de explorações agrícolas familiares em todo o 
mundo, este tipo de agricultura enfrenta condicionalismos de vária ordem e está, não raro, 
associado à pobreza e a baixos rendimentos. Apresentam-se seguidamente as caraterísticas 
principais, de forma resumida: 

Descrição Dados-chave
Explorações agrícolas familiares a nível mundial
Número de explorações agrícolas
familiares a nível mundial (em unidades)

500 milhões de explorações familiares (90 % do 
total)

Número de indivíduos dependentes de 
explorações agrícolas familiares 

2,5 mil milhões de pessoas

Percentagem de explorações familiares 
com menos de 2 hectares

85 %

Explorações agrícolas familiares na região ACP

Contributo das explorações agrícolas 
familiares para o PIB 

 35 % em África
 5 % nas Caraíbas
 13 % no Pacífico 

Percentagem da mão-de-obra ativa nas 
explorações agrícolas familiares

 67 % em África
 21 % nas Caraíbas
 Variável no Pacífico (menos de 10% nas 

ilhas Fiji, 70% na Papua-Nova Guiné)

Desafios enfrentados pela agricultura de base familiar

A despeito da sua importância, a agricultura de base familiar enfrenta vários 
condicionalismos:

Estagnação da produtividade e rentabilidade: O lançamento de programas de ajustamento 
estrutural, no início da década de 1980, contribuiu para o desenvolvimento de uma agricultura 
orientada para a exportação, que favorecia modelos de produção em grande escala, altamente 
mecanizados e capitalizados, ao passo que, comparativamente, as pequenas explorações 
agrícolas foram negligenciadas. Consequentemente, a dependência dos países de baixos 
rendimentos da importação de produtos alimentares aumentou significativamente, o que os 
tornou vulneráveis às variações dos preços nos mercados internacionais. Ademais, a produção 
de culturas comercializáveis destinadas aos mercados mundiais favoreceu o desenvolvimento 
de monoculturas que aumentaram a dependência dos fertilizantes e dos pesticidas químicos, 
conduziram à desflorestação e a uma degradação significativa dos solos e contribuíram para 
as alterações climáticas.
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Alterações climáticas e variações sazonais: As alterações climáticas constituem um desafio 
particularmente árduo para os países ACP. Em virtude da baixa percentagem de terras aráveis 
irrigadas (não raro, menos de 5%), as condições meteorológicas a nível local determinam a 
atividade agrícola. Existe uma probabilidade cada vez maior de ocorrência de fenómenos
meteorológicos extremos, o que implicará uma diminuição do rendimento das colheitas de 
milho de quase 30% até 2030. 

Degradação das terras e dos solos: Muitas famílias cultivam terras marginais com baixa 
produtividade, tendo apenas um acesso a superfícies limitadas e, muitas vezes, em estado de 
degradação. Calcula-se que só na África subsariana a degradação dos solos comporte um 
custo anual de 68 mil milhões de dólares e afete 180 milhões de pessoas. 

Acesso a sementes: Tradicionalmente, a maior parte das sementes em África é produzida por 
agricultores através de práticas habituais de guardar sementes para uso próprio ou para troca. 
Todavia, a harmonização da legislação africana sobre sementes nos termos da Convenção 
UPOV de 1991 proíbe a maior parte destas práticas informais. Tal poderia comprometer a 
diversidade de sementes, que é essencial para a adaptação às alterações climáticas e para a 
segurança alimentar. Além disso, as patentes associadas ao aumento das vendas de sementes 
certificadas em África aumentam a dependência dos pequenos agricultores e o risco de 
endividamento. 

Acesso à terra e segurança da propriedade fundiária: Os direitos fundiários dos pequenos 
produtores de géneros alimentares e das populações indígenas não gozam de reconhecimento 
jurídico, pelo que estes últimos se tornam vulneráveis a transações fundiárias abusivas, à 
expropriação sem o seu consentimento ou à falta de uma compensação justa, em particular 
num contexto caracterizado por uma má governação e uma reforma agrária incompleta. Além 
disso, os investidores e as elites locais envolvidos em transações fundiárias tendem a 
descrever o terreno para venda como «abandonado» ou «subutilizado», muitas vezes 
ignorando ou ocultando atividades pastoris. Estes riscos ficam bem patentes com o 
desenvolvimento dos chamados «polos de crescimento» que visam atrair investidores 
internacionais para África através da disponibilização de terras a grandes empresas privadas, 
em detrimento dos agricultores em regime de exploração familiar, muitas vezes em regiões 
muito férteis.

Pobreza extrema: Devido à promoção da agricultura orientada para a exportação, a expensas 
das explorações familiares que produzem culturas alimentares destinadas ao consumo local, 
estas economias tradicionalmente baseadas na agricultura e na exportação de matérias-primas 
estão hoje paradoxalmente dependentes de importações de produtos alimentares, não raro 
acompanhadas de ajuda alimentar. Muitas unidades familiares que se dedicam à agricultura 
nas regiões ACP são produtores de subsistência que podem não produzir em quantidades 
suficientes para satisfazer as necessidades familiares. Mais de 200 milhões destas pessoas 
sofrem de fome e 40% das crianças da África subsariana apresentam atrasos de 
desenvolvimento.

Das potencialidades aos benefícios reais: procedimento a seguir

Tanto a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável como o Acordo de Paris sobre as 
alterações climáticas, de dezembro de 2015, salientaram a importância de desenvolver um 
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modelo de agricultura que aumente a resiliência e crie sistemas alimentares sustentáveis. 

São necessárias ações a nível local e mundial para transformar oportunidades potenciais em 
benefícios reais. 

a. A condução de políticas adequadas permite promover a inovação e ajudar as explorações 
familiares a progredirem na cadeia de valor: de um modo geral, o investimento na 
agricultura deve fazer-se acompanhar do desenvolvimento de práticas agrícolas 
sustentáveis. Importa dar prioridade à produção alimentar interna (em vez da excessiva 
dependência da importação de alimentos), bem como às explorações agrícolas familiares e 
às pequenas explorações que são as que mais investem na agricultura. No entanto, as 
explorações agrícolas familiares nos países ACP têm uma relação ténue com os outros 
intervenientes nos mercados agrícolas. A fragmentação dos mercados agrícolas nos países 
ACP, caraterizados por custos de transação elevados e sistemas limitados de informação 
sobre os mercados, gera uma repartição assimétrica de poder entre as diferentes partes nas 
cadeias de valor agrícola em detrimento das explorações agrícolas familiares. Os sistemas 
agroalimentares locais devem ser reestruturados através de investimentos apropriados na 
infraestrutura, em instalações de acondicionamento e de transformação e nos canais de 
distribuição, por forma a permitir que as pequenas explorações se organizem de molde a 
realizar economias de escala, orientando-as e encorajando-as neste sentido, bem como a 
permitir que se orientem para atividades com maior valor na cadeia de abastecimento 
alimentar. 

b. Apoio a práticas agroecológicas, em conformidade com as conclusões da Avaliação 
Internacional das Ciências e da Tecnologias Agrícolas para o Desenvolvimento, com as 
recomendações do relator especial das Nações Unidas sobre o direito à alimentação e com 
os ODS: as explorações agrícolas familiares e as comunidades locais acumularem com o 
tempo uma profusão de conhecimentos ecológicos tradicionais, de constatações empíricas 
e de capacidades que lhes permitem adaptar-se às catástrofes naturais. Os conhecimentos 
empíricos, os ensinamentos e as melhores práticas que adquiriram podem revelar-se úteis 
na conceção de estratégias de resistência e de adaptação às alterações climáticas. 

c. Acesso a sementes: o direito dos agricultores à livre produção, troca e venda de sementes 
está na base de 90 % da agricultura de subsistência em África e a diversidade de sementes 
é essencial para o reforço da capacidade de resistência da agricultura às alterações 
climáticas. Num contexto em que a FAO estima que cerca de 75% da diversidade 
fitogenética despareceu no mundo, afigura-se tanto mais importante proteger estas práticas 
informais, uma vez que o controlo, a apropriação e a acessibilidade dos preços das 
sementes são indispensáveis à resiliência em matéria de segurança alimentar dos 
agricultores pobres.

d. Luta contra a apropriação ilegal de terras: a proteção dos direitos fundiários requer a 
aplicação plena do quadro e das orientações em matéria de políticas fundiárias em África 
da União Africana, bem como dos seus princípios orientadores sobre investimentos 
fundiários em grande escala em África e das diretrizes voluntárias da FAO sobre uma 
governação responsável em matéria de propriedade das terras, pescas e florestas; 
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e. Correção dos desequilíbrios estruturais no acesso com base no género aos recursos 
produtivos: uma grande parte da mão-de-obra nas explorações agrícolas familiares é 
constituída por mulheres, nomeadamente em África. A percentagem do trabalho agrícola 
efetuado por mulheres em 2010 situava-se nos 50% na África subsariana, embora as 
grandezas numéricas sejam muito variáveis de país para país. Com efeito, alguns países 
registam uma taxa excecional de mais de 90% de mão-de-obra feminina na agricultura 
(Burquina Faso). O papel das mulheres nas explorações familiares vai além dos trabalhos 
agrícolas e inclui igualmente a gestão do rendimento dos agregados e da compra de 
produtos alimentares. Não obstante, as mulheres das zonas rurais são há muito 
discriminadas no que se refere ao acesso a uma série de recursos de produção, como a 
terra, o crédito, os fatores de produção e os serviços. A título de exemplo, refira-se que 
menos de 20% das agricultoras em África e nas Caraíbas e apenas 5% das mulheres no 
Pacífico dispõem de direitos de propriedade sobre as terras. Quando as mulheres são 
proprietárias de terras, as suas parcelas são geralmente mais pequenas, de qualidade 
inferior e com direitos menos seguros do que as parcelas dos homens. 

f. Mobilização dos jovens para apoiar as explorações agrícolas familiares: a população do 
continente africano deverá duplicar até ao ano 2050, para atingir 2,4 mil milhões de 
pessoas, o que equivale a um aumento de aproximadamente de 42 milhões de pessoas por 
ano. O sector agrícola está idealmente posicionado para absorver a população jovem que 
constitui uma categoria importante e crescente da população. 

g. Financiamento agrícola inovador das explorações familiares: a prestação de serviços 
financeiros às pequenas explorações agrícolas e às explorações familiares requer a criação 
de parcerias ativas entre o sector privado e o sector público a fim de ultrapassar os pontos 
de estrangulamento e a perceção de risco que comportam os empréstimos aos agricultores 
e às comunidades rurais. Calcula-se que, em África, apenas 1% dos empréstimos 
comerciais sejam direcionados para as explorações familiares, sendo grande parte desses 
empréstimos destinados à agricultura de grande escala. Em consequência, os agricultores 
estão fortemente dependentes dos créditos informais, os quais têm um custo de capital 
muito elevado. Importa apoiar e reforçar as boas práticas em matéria de empréstimos 
agrícola, que se revelaram bem-sucedidas para as explorações familiares nos países ACP. 

Custo da inação

Mencionemos algumas das consequências prováveis da inação:

 As explorações agrícolas, se não forem revitalizadas, correm o risco de entrar em declínio 
com consequências perniciosas para a futura segurança alimentar e nutricional. 

 O atual custo elevado das importações é insustentável e poderá causar agitação social 
enquanto perdurar o espetro da fome, sobretudo num contexto de alterações climáticas.

 As alterações climáticas poderão agravar-se se prevalecerem métodos de cultivo com 
elevado consumo de recursos em relação a métodos agroecológicos.

 A provável perda em termos de biodiversidade agrícola, fundamento de qualquer sistema 
de agricultura resiliente, que a agricultura de base familiar poderia ter preservado.
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 Se o sector rural não se transformar para absorver o crescente número de jovens à procura 
de trabalho condigno, a perspetiva de aumento da taxa de desemprego, a migração e a 
agitação social serão consideravelmente maiores.


